
مراسم بدرقه تیم 
شیوا نوروزی
    گزارش

بس�کتبال  ملی 
ای�ران ب�ه ج�ام 
جهان�ی 2019 روز دوش�نبه در ت�االر آزادی 
برگزار شد. آسمانخراش های کشورمان از نهم 
شهریورماه جدال با بهترین تیم های جهان را 
در شهر گوانگژوی چین آغاز می کنند. این در 
حالی است که ملی پوشان ایران امیدوارند در 
این دوره تاریخ س�از ش�وند و برای اولین بار 
صعود به دور دوم جام جهانی را تجربه کنند. 
حضور در سه تورنمنت اروپایی و انجام بازی های 
دوستانه باکیفیت، سطح آمادگی بازیکنان را باال 
برده تا جایی که سرمربی تیم ملی نیز به موفقیت 
شاگردانش خوش بین است. در مراسم بدرقه  اما 
جای خالی مسئوالن کمیته ملی المپیک و وزیر 
ورزش خالی بود. همچنین از پیراهن تیم ملی با 
اسپانسرهای جدیدش نیز رونمایی شد. تیم ملی 
دیروز تهران را به مقص��د چین ترک کرد و طبق 
برنامه آسمانخراش ها قبل از شروع جام جهانی در 

تورنمنت پیک به میدان می روند.
  دعای خیر

س��رمربی تیم ملی در مراس��م بدرقه تیم ملی از 
همه خواست تا برای موفقیت تیم کشورمان دعا 
کنند. مهران شاهین طبع در گفت وگو با »جوان« 
به بازی های سخت تیم ملی در جام جهانی اشاره 
کرد: »از کسی انتظاری نداریم. تا االن با توجه به 
شرایط کشور کمیته ملی المپیک، وزارت ورزش، 
فدراسیون، رسانه و جامعه بسکتبال حمایت الزم 
را از تیم ملی داش��ته اند. انتقادهایشان نیز از سر 
دلس��وزی بوده و از همه آنها می خواهم که برای 

موفقیت ملی پوشان دعا کنند. تمام تالشمان را در 
جام جهانی انجام می دهیم و از همه ظرفیت مان 
برای کسب بهترین نتیجه بهره می گیریم. این را 
همه می دانند که بهترین تیم های بسکتبال دنیا 
در جام جهانی حضور دارند. شکی در این نیست و 
قرار است با توجه به شیوه برگزاری جام، بهترین ها 
برای المپیک انتخاب شوند. می دانیم که بازی های 
سختی پیش رو داریم و کار دشواری در جام جهانی 
خواهیم داشت، ولی بچه ها در بازی های تدارکاتی 
نشان دادند که با تالش و کار بیشتر توانایی انجام 
کارهای بزرگ را دارند. در کل به این تیم امیدوار 
هستم. تحلیل و کارشناسی منطقی تیم ملی هم 

به ما و هم به بسکتبال ایران کمک می کند.« 
شاهین طبع معتقد است برای موفقیت شاگردانش 
باید دقت بیش��تری به خرج دهن��د: »10 هفته 
درگیر اردوهای تمرینی تیم ملی بودیم. معتقدم 
در این مدت، هم اردوهای خوبی برگزار کردیم و 
هم بازی های دوستانه  قابل استفاده ای را پشت سر 
گذاشتیم. در این مسابقات نقاط ضعف و قدرتمان 
را شناسایی کردیم و در این چند روز نیز روی این 
مس��ائل دقت بیش��تری به خرج دادیم. دو بازی 
خیلی خوب با مونته نگرو و لهستان در تورنمنت 
پیک در پیش داریم که ش��رایط و تغییرات ما در 
جام جهانی را مشخص می کند. من و همه بچه ها 
از شرایط راضی هس��تیم، چه از نظر روحی و چه 

فیزیکی آمادگی الزم را داریم.« 
  تغییرات مثبت فیبا

سرمربی تیم ملی تغییرات اعمال شده در نحوه 
برگزاری جام جهان��ی را مثبت خواند: »ش��یوه 
بازی ها و انتخابی جام جهانی در این دوره کاماًل 

با گذش��ته فرق دارد. برای صعود به جام جهانی، 
تیم ها 15 ماه درگی��ر رقابت های انتخابی بودند. 
در سال های گذشته حرف و حدیث های زیادی 
در خصوص نحوه انتخاب تیم ه��ای راه یافته به 
المپیک مطرح   می شد. در واقع شیوه انتخابی ها 
مورد تأیید نبود و ش��اید خیلی از تیم ها به حق 
واقعی شان نمی رس��یدند. فیبا وضعیتی را ایجاد 
کرده که شایس��ته ترین تیم ها به المپیک و جام 
جهانی راه پیدا  کنند. در حقیقت با شیوه جدید 
تیم هایی می توانند در بسکتبال دنیا موفق باشند 
که ساختار بس��کتبال، مدیریت قوی و بازیکنان 
بهتری داشته باش��ند. در کل تغییرات زیادی در 
فیبا صورت گرفته و بر این باورم که تیممان تا االن 
موفق بوده، به جام جهانی رسیده و تیم های دیگر 
روی ما حساب ویژه ای  باز کرده اند.« شاهین طبع 
در خصوص احتمال صعود به مرحله دوم جام هم 
گفت: »حریفانمان را به خوبی بررسی کرده ایم. 
فکر می کنم در جام جهانی بازی های خوبی انجام 
 دهیم و امکان صعود به مرحله بع��د را داریم. به 
شرایط تیمی امیدوار هستم. باید تمرکز بیشتری 
داشته باشیم و به جزئیات بپردازیم. در هر صورت 
توجه به جزئیات می تواند تأثی��ری زیادی روی 
عملکرد تیم داشته باشد و سعی ما هم این است 
که این جزئیات را فراموش نکنیم. تیم مستعد و 
خیلی خوبی داریم و نس��بت به گذشته کیفیت 

تیممان تغییر کرده است.«
  فاصله با اروپا

در روزی که حامد حدادی حاضر نشد با اصحاب 
رسانه صحبت کند، کاپیتان صمد نیکخواه بهرامی 
بازی با تیم های اروپایی را مثب��ت ارزیابی کرد: 

»امسال برنامه ریزی خیلی خوبی برای تیم ملی 
انجام ش��ده بود. تمرین��ات خوبی را نیز پش��ت 
سر گذاش��تیم. اردوی اروپایی داشتیم و در سه 
تورنمنت هم ش��رکت کردیم که ب��ه عقیده من 
یکی از یکی س��خت تر بود. در ه��ر صورت بازی 
کردن با تیم های اروپایی س��طح بازی تیم ملی 
را باال می برد. بازی با تیم های آسیایی چیزی به 
بسکتبال ما اضافه نمی کند، در صورتی که بازی 
با تیم های صاحب نام اروپا تجربه بازیکنان را باال 
می برد. چی��زی از بازیکنان اروپای��ی کم نداریم 
فقط آنه��ا در طول س��ال 40، 50 ب��ازی در این 
س��طح را انجام می دهند و از نظر روحی و بدنی 
آمادگی زیادی دارند. اگر اینگونه بازی ها بیشتر 
ش��ود، در مدت کوتاهی می توانیم به سطح آنها 
برس��یم.« نیکخواه بهرامی همچنین در پاسخ به 
سؤال »جوان« در خصوص کیفیت باالی تیم های 
تدارکاتی گفت: »آنها خیلی ضعیف نبودند. در کل 
بسکتبال اروپا حساب شده و سازمان یافته است، 
حتی تیم های درجه 3 و 4 آنها نیز خوب هستند. 
در این س��ه تورنمنت با حریف��ان مختلفی بازی 
کردیم؛ تیم های درجه 2 و درجه 2 در حد درجه 
یک مثل دانمارک و مجارستان و درجه یک مثل 
روسیه و یونان نیز در این تورنمنت حضور داشتند. 
یونان در این دوره یکی از مدعیان جام جهانی به 
ش��مار می رود که ما آنها را شکست دادیم. نباید 
ترسی از حریفان داش��ته باشیم. همیشه سالیق 
ش��خصی وجود داش��ته اس��ت. اتحاد و همدلی 
شرط اول ورزش های تیمی است. به غیر از بازی 
با اسپانیا، دو بازی سخت دیگر داریم که پتانسیل 

پیروزی مقابل آنها در این تیم وجود دارد.«
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 ادعای رئیس فدراسیون و وزیر ورزش 
به برگزاری لیگی منظم و توأم با آرامش

لیگ نوزدهم، لیگی متفاوت؟!
فردا با به ص�دا در آمدن س�وت رقابت های لی�گ نوزدهم، هیجان 
بار دیگ�ر ب�ه ش�ریان های فوتبال ب�از خواه�د گش�ت. لیگی که 
پنج شنبه با تأخیر فراوان آغاز می ش�ود، تأخیری که انتظار می رود 
نتیجه قابل توجه�ی در روند رقابت های این فصل داش�ته باش�د.

 با توجه به اندک زمان باقیمانده تا آغاز لیگ نوزدهم، دوشنبه ششمین 
جلسه امنیت رویدادهای ورزشی با حضور وزیر ورزش و جوانان، داورزنی 
معاون قهرمانی، احمدی معاون فرهنگی، تاج رئیس فدراسیون، سردار 
رحیمی فرمانده پلیس تهران، سردار کوثری جانشین قرارگاه ثاراهلل و 
مسئوالن وزارت کش��ور و نهادهای برگزاری مسابقات در محل وزارت 
ورزش تشکیل ش��د. با توجه به اختالفاتی که در پی فینال جام حذفی 
بین فوتبال و نیروی انتظامی رخ داده بود و کار را به جایی کشانده بود 
که نیروی انتظامی مدعی ش��ده بود که نیرویی برای بازی های فوتبال 
اعزام نمی کند، وزی��ر ورزش قبل از هر چیز در این جلس��ه از زحمات 
نیروی انتظامی تقدیر کرد: »نزدیک به 6 هزار مس��ابقه فوتبال توسط 
فدراسیون فوتبال در رده های مختلف س��االنه برگزار می شود و تأمین 
امنیت و آسایش هواداران با نیروی انتظامی اس��ت و از این بابت از آنها 
بسیار سپاسگزارم. در واقع فرمانده میدان در مسابقات ورزشی نیروی 

انتظامی است و همه باید با آنها هماهنگ باشند.«
  سلطانی فر: لیگ منظمی را شاهد خواهیم بود

مهم ترین مسئله اما امنیتی است که انتظار می رود بعد از تأخیری که 
در برگزاری رقابت های لیگ نوزدهم رخ داد، به طور کامل برقرار شود. 
امنیتی که به زعم سلطانی فر امسال مثال زدنی خواهد بود: »لیگ برتر 
فوتبال امس��ال منظم تر و در امنیت و آس��ایش کامل هواداران برگزار 
می ش��ود. فدراس��یون فوتبال وظیفه اصلی کنترل وضعیت انضباطی 
باشگاه ها و تیم ها را برعهده دارد و نباید در برخورد با خاطیان اغماض 
کند. در واقع نیت اصلی برگزار کنندگان باید حفظ نش��اط اجتماعی و 

رضایت هواداران از مسیر فوتبال و ورزش باشد.«
البته وزیر ورزش تأکید داشت که صداوسیما و رسانه ها نیز در برگزاری 
منظم و ت��وأم ب��ا آرامش لیگ نقش��ی بس��زا دارن��د: »تلویزیون نقش 
تعیین کننده ای در آرامش  تماش��اگران و محیط فوتبال دارد و در کنار 
آن، رادیو با آگاهی بخشی و کمک به انتشار اطالعات درست، یاری کننده 
مسئوالن برگزاری و باشگاه هاست. دست اندرکاران برگزاری لیگ برتر و 
فدراسیون فوتبال نیز باید تعامل بیشتری با رسانه ها و خبرنگاران داشته 
باشند، چراکه جلوگیری از دامن زدن به نگرانی، دلهره، اضطراب و مقابله با 

شایعات از وظایف و رسالت مهم اصحاب رسانه ها به شمار می رود.«
  تاج : قطعاً شاهد مشکالت قبل نخواهیم بود

در واقع صحبت های سلطانی فر در جلسه امنیت رویدادهای ورزشی نشان 
می دهد که وزیر کوچک ترین دغدغه و نگرانی بابت رقابت های این فصل 
ندارد و اطمینان کامل به برگزاری هرچه منظم تر رقابت های لیگ نوزدهم 
دارد. حرف هایی مشابه آن چیزی که تاج نیز بدان اشاره می کند و پیشتر نیز 
بارها به آن اشاره کرده بود: »هماهنگی خوبی داریم و قطعاً مشکالتی که در 
ادوار گذشته لیگ داشتیم با بازنگری و کار کارشناسی اصالح شده است. 
ان شاءاهلل امسال شاهد یک لیگ منظم و با امنیت و آسایش خاطر برای 
هواداران فوتبال خواهیم بود. در واقع هدف همه ما از فدراسیون فوتبال 
گرفته تا وزارت ورزش و نیروی انتظامی، ایجاد و حفظ نشاط اجتماعی از 
مسیر فوتبال است، چراکه بزرگ ترین همایش انسانی کشور را هر هفته در 

رقابت های لیگ برتر و سایر لیگ های فوتبال کشور شاهد هستیم.«
رئیس فدراسیون فوتبال همچنین طبق روال گذشته بر برخورد قانونی با 
متخلفان تأکید کرده است: »ستاد انضباطی با هر کسی و در هر جایگاهی 
که باشد و قواعد و قوانین را رعایت نکند برخورد خواهد کرد. تأکید داریم 
صدور آرای انضباطی به  سرعت و حتی تا قبل از پایان روز مسابقه باشد و 
در این مورد با کسی تعارف نداریم، اما همه دوستداران فوتبال باید کمک 
کنند تا در سایه همدلی و همکاری فوتبال را حفظ کنیم. قطعاً در سایه 
یک لیگ منظم و قوی، تیم های ملی نیز قدرتمند خواهند بود.«  البته 
تاج در شرایطی مانند مصاحبه های قبلی خود تأکید به برخورد جدی 
با متخلفان دارد و مدعی است که نه فدراسیون و نه کمیته انضباطی با 
کس��ی تعارفی ندارند که طی یک ماه اخیر فدراسیون به شکلی جالب 
توجه به چند حکم جنجالی برای برخی متخلفان دانه درشت فدراسیون 

و فوتبال واکنش نشان داد و به شکلی محسوس آنها را ملغی کرد.

امیدواری آسمانخراش ها به موفقیت در جام جهانی
تیم ملی بسکتبال برای حضور در تورنمنت پیک و جام جهانی 2019 به چین اعزام شد

فريدون حسن

نمی خواهیم حاشیه درست کنیم 
سجاد انوش��یرواني، کاندیدای معترض انتخابات وزنه برداری گفت: »در 
انتظار اعالم زمان رسیدگی به پرونده شکایتمان هستیم. ما در نامه ای که 
به وزیر نوشتیم، خواستیم بر اساس تبصره و ماده قانونی پاسخ اعتراض ما 
را بدهد، اما وزارت ورزش س��کوت کرد و پاسخی نداد که هنوز هم از این 
کار تعجب می کنم. اگر آقای وزیر ما را قانع می کرد و توضیح قانونی می داد 
شاید شکایت نمی کردیم، اما مجبور به این کار شدیم. ما دوست نداشتیم 
در ورزش حاشیه ایجاد کنیم، ولی از وزیر به عنوان متولی ورزش این انتظار 
را داشتیم که پاسخی بر اساس قانون به ما بدهد، اما این کار را نکرد و به نظرم 

سکوتی که شد، جالب نبود.«

17 نفر کانديدای رياست فدراسیون 
ورزش های رزمي

ثبت نام از کاندیدای انتخابات احراز پست ریاست فدراسیون ورزش های رزمی 
که از دوشنبه 14 مردادماه آغاز شده بود به پایان رسید. در روز پایانی منصور 
عبدی، رضا شیرین آبادی، عباسعلی اکبری، بهزاد دیوکان، سیدصالح الدین 
نقش بندی، محمد ضیایی پو ، حس��ن طاهریان و علی غفاری با حضور در 
فدراسیون مدارک خود را تحویل دادند و ثبت نام کردند. پیش از این هم علیرضا 
خسروی، فرهنگ شادنیا، سیدعباس احمدپناهی، محمود رشیدی، افشین 
چگینی، محمدرضا اوجی، یوسف بهتری، محسن احمدی و محمد نوحی نیز 
برای انتخابات نامنویسی کرده بودند. پرونده نفراتی که ثبت نام خود را تکمیل 
کرده اند به وزارت ورزش تحویل داده خواهد شد تا پس از طی مراحل قانونی و 

معرفی کاندیداهای نهایی، تاریخ برگزاری مجمع اعالم شود.

مرادي جراحي شد 
دکتر غالمرضا نوروزی، رئیس فدراسیون پزشکی -ورزشی اعالم کرد که 
سهراب مرادی، ملی پوش وزنه برداری کشورمان در آلمان از ناحیه شانه 
تحت عمل جراحی قرار گرفته و این عمل موفقیت آمیز بوده است. طبق 
گفته نوروزی، پس از یک هفته و انجام مراحل درمانی پس از عمل جراحی 
و با بررسی دقیق وضعیت شانه مرادی، درباره برنامه توانبخشی این قهرمان 

وزنه برداری المپیک تصمیم گیری خواهد شد.

نیمکت داغ چلسی برای لمپارد 
روزهای سخت فرانک لمپارد روی نیمکت 
داغ چلسی تازه شروع ش��ده و اینگونه که 
نتایج بازی ها نش��ان می دهد دشواری ها 
به این زودی تمام نخواهند ش��د. بازیکن 
اسبق آبی ها در 13 سال حضورش در این 
تیم روزگار خوبی را پش��ت سر گذاشت و 
عالوه بر 11 جامی که با پیراهن چلس��ی 
باالی سر برد رکورددار گلزنی باشگاه است. 
حاال اما شرایط با گذشته فرق کرده و موفق 
شدن روی نیمکت چالش بزرگی برای لمپارد محسوب می شود. شکست 
تحقیرآمیز شروع فصل مقابل منچستریونایتد به کنار، تساوی ناامید کننده 
برابر لسترسیتی نیز کاسه صبر هواداران را لبریز کرده، هرچند که انتظار 
می رفت آنها چند هفته ای  را ب��ه بازیکن محبوب خود فرصت بدهند، اما 
از دست دادن امتیاز موضوعی نیس��ت که هواداران به راحتی با آن کنار 
بیایند. لمپارد بیش��تر زمان بازی با لستر ایس��تاده از کنار محوطه فنی 
عملکرد شاگردانش را زیر نظر داشت. فلسفه ای  که سرمربی چلسی بر آن 
تأکید دارد، اما تا اینجا راه به جایی نبرده و این تیم در خط میانی و دفاع 
نتوانسته از پس حریفان برآید. البته بازیکنان چلسی تمام تالش خود را 
به کار گرفتند تا حریف را تحت فشار قرار دهند، اما سوت پایان بازی به 
صدا درآمد تا یک بار دیگر لمپارد به عنوان مربی در حسرت کسب پیروزی 
بماند. در کنفرانس خبری س��ؤال های زیادی از سرمربی پرسیده شد و 
فرانک لمپارد سعی کرد در پاس��خ به خبرنگاران علت ناکامی تیمش را 
خستگی زیاد ناشی از دیدار س��وپرکاپ اروپا عنوان کند. او معتقد است 
120 دقیقه بازی سنگین در اس��تانبول بازیکنانش را خسته کرده و این 
نتایج حاصل همان بازی دشوار است. ضمن اینکه محرومیت باشگاه از نقل 
و انتقال بازیکن چالش دیگری است که لمپارد از آن به عنوان دالیل کسب 
نتایج ضعیف یاد کرده است. مهیا نبودن شرایط برای بازگشت چلسی به 
اوج در حالی از سوی سرمربی مطرح شده که فرانک لمپارد هنگام قبول 
این مسئولیت س��نگین به خوبی از اوضاع تیم و محرومیت باشگاه خبر 
داشت. با توجه به شعارهای تند هواداران علیه این مربی جوان و با ادامه 

ناکامی ها بعید است که فرانکی در استمفوردبریج زیاد دوام بیاورد. 

تام ویلیامز
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صبر، حوصله و دقت 
گابریل کالدرون خوب می داند که چه کار س��ختي را پی��ش رو دارد. مرد 
کهنه کار آرژانتیني است و خیل هواداراني که از او قهرماني می خواهند، به 
همین خاطر با وسواس زیاد و جدیت خاصي از شاگردانش انتظار درست عمل 
کردن به فرمان هایش را دارد.  کالدرون در تمرینات تاکتیکی از شاگردانش 
انتظار دارد که با صبر، حوصله و دقت فرمان های او را انجام دهند. او ابتدا چند 
بار هر تمرین را انجام می دهد و سپس از سرخپوشان می خواهد تا با دقت 
ویژه آنها را انجام دهند. خود کالدرون نیز با وسواس زیاد تالش شاگردانش 
را نظاره می کند و هشدارهای الزم را به آنها می دهد. سرمربی سرخپوشان 
از بازیکنانش می خواهد عجله نکنند و روی واژه »صبر« تأکید ویژه ای دارد، 
روی اجرای برنامه های ترکیبی نیز اصرار می ورزد و به نظر می رسد تیم او 

سورپرایزهای تاکتیکی زیادی را در فصل جاری داشته باشد.

دنيا حيدري

حرف هاي کاربردي تاج
»ستاد انضباطی با هر کسی و در هر جایگاهی که باشد و قواعد و قوانین را 
رعایت نکند برخورد خواهد کرد. تأکید داریم صدور آرای انضباطی به سرعت و 
حتی تا قبل از پایان روز مسابقه باشد و در این مورد با کسی تعارف نداریم.« 

این را مهدي ت��اج رئیس فدراس��یون فوتبال پیش از آغ��از رقابت های 
لیگ عنوان کرده، رقابت هایي که هنوز سوت آغاز آن به صدا در نیامده، 
حاشیه هایش پررنگ و داغ شروع شده است. به نظر نویسنده باید حرف های 
تاج را قاب گرفت و در جایي مثل ورودي تمام ورزشگاه ها چه آنها که تأیید 
شده اند )فقط شش ورزشگاه طبق حرف خود آقایان شرایط برگزاري لیگ 
را دارند( و چه آنهایی که تأیید نشده اند، گذاشت تا فصل الخطابي براي همه 
باشد از جمله خود این حضرات که فراموش نکنند اعمال قانون بزرگ و 

کوچک و مسئول و غیرمسئول نمی شناسد.
تاج می گوید با هر متخلفي در هر جایگاهي برخورد می کنیم، اما همین 
چند هفته قبل را به یاد داریم که چگونه بر سر احکام انضباطي صادر شده 
براي فتحي، طالقاني و بهاروند شمشیر را براي کمیته اخالق کشید و اینقدر 
شلوغ بازی به راه انداخت که همه چیز به سود متخلفان اتفاقات تلخ لیگ رقم 
خورد و در حالي که باید برکنار می شدند با حمایت همین فدراسیون و هیئت 
رئیسه به راحتي آب خوردن بازگشتند و براي لیگ نوزدهم برنامه ریزی 
کردند. حاال ما مانده ایم با برنامه ای  که مسببان اصلي بلواهاي لیگ هجدهم 

ریخته اند، چگونه و با چه امیدي باید لیگ نوزدهم را شروع کرد.
حرف های تاج را باید به قول ما مطبوعاتي ها بولد کرد و با فونتي درشت 
نوش��ت، چون می دانیم که خیلي زودتر از آنچه تصورش را داریم به کار 
می آیند. اینکه آرای انضباطي را به س��رعت صادر کنند قبول، اما سؤال 
اینجاست آیا واقعاً براي همه اینگونه خواهد بود. سابقه که چیزي جز این را 
می گوید. این سرعت به کنار، آیا فدراسیون اجازه چنین کاري را می دهد؟ 
در عمل که تاکنون چیزي غیر از این بوده و البته فراموش نکرده ایم که تا 

بوده از این وعده و وعیدهای عمل نشده وجود داشته است.
فدراسیون فوتبال قرار نیست مقابل بی قانونی و بی اخالقی کوتاه بیاید. ما 
هم امیدواریم، هرچند که بعید به نظر می رسد اما هرچه باشد آرزوي داشتن 
یک فوتبال پاک و اخالق مدار را می توانیم داشته باشیم، ولي درست که 
نگاه کنید، آن وقت به این پرسش می رسید که چگونه یک فدراسیون که 
پرونده  فسادش باز و آمار تخلفات ریز و درشتش هر روز باال و باالتر می رود، 

قرار است مقابل بی قانونی و بی اخالقی بایستد؟
حرف زدن کار راحتی است، چیزي که مسئوالن ورزش به خصوص فوتبال 
در آن تبحر خاصي پیدا کرده اند. نمونه اش همین جمالت جناب تاج، رئیسي 
که سفت و سخت تأکید داشت لیگ را تا فراهم شدن تمام امکانات برگزار 
نخواهد کرد، چون نمی خواهد اتفاقات تلخ گذشته تکرار شود. حاال یک سؤال 
مهم از فدراسیون فوتبال؛ کدام امکانات فراهم شد که هم اجازه برگزاري لیگ 

را صادر کرده اید و هم از مبارزه با بی اخالقی و بی قانونی حرف می زنید؟ 
واقعیت این اس��ت که هیچ اتفاق خاصي نیفتاده، آش همان آش اس��ت و 
کاسه همان کاس��ه، یعني اینکه از عصر پنج ش��نبه که سوت شروع لیگ 
نواخته می شود دوباره همه چیز شروع خواهد شد. همه چیز، یعني همان 
بی اخالقی ها و بی قانونی ها که اگر غیر از این بود فدراسیون خودش را اینگونه 
آماده نمی کرد. فقط منتظریم تا نوع برخورد آقایان را ببینیم که آیا طبق گفته 
جناب رئیس بدون در نظر گرفتن پست و مقام آرا صادر می شود یا اینکه فقط 
مخصوص بي پشت و پناه هاست و آقایان راه فرار دارند. حرف های تاج را حتماً 

به خاطر بسپارید؛ کاربردهای زیادي در طول فصل خواهد داشت.

خبری از حقوق نیست

صعود والیبال بانوان به يک چهارم جام ملت ها
تیم ملی والیبال       خبر
زن��ان ای��ران با 
شکست هنگ کنگ به مرحله دوم جام ملت های 
زنان آسیا صعود کرد. جام ملت های والیبال زنان 
آسیا از 2۷ مردادماه به میزبانی کره جنوبی آغاز 
شده و تیم ایران بعد از شکست مقابل کره در گام 
نخست، با برتری مقابل هنگ کنگ در گام دوم، 
موفق به کسب جواز حضور در جمع هشت تیم 
برتر این رقابت ها شد و بعد از کره جنوبی که به 
عنوان نخستین تیم این گروه به مرحله بعد راه 

یافته بود، به عنوان تیم دوم به یک چهارم نهایی  
این مس��ابقات صعود ک��رد و ج��واز حضور در 
انتخابی المپیک 2020 توکیو را گرفت. مرحله 
دوم این مسابقات از فردا)پنج شنبه( در دو گروه 
F و E آغاز می ش��ود که ای��ران و کره جنوبی به 
عنوان دو تیم برتر گروهA  و تایلند، چین تایپه یا 
نیوزلند، به عنوان تیم های برتر گروه C در گروه 
F ق��رار می گیرند. تیم والیبال بان��وان ایران در 
نخستین دیدار این مرحله پنج شنبه ساعت 19با 

صدرنشین گروه C دیدار می کند.

به نظر می رس��د بدهي فدراسیون      حاشیه
کش��تي به اتحادیه جهاني به یک 
مشکل بزرگ تبدیل شده تا جایي که نناد اللوویچ، رئیس این اتحادیه 
ایران را به حذف از مس��ابقات جهاني قزاقس��تان ک��ه از 23 تا 31 

شهریورماه برگزار می شود، تهدید کرده است.
نناد اللوویچ، رئیس اتحادیه جهانی کش��تی که با حضور در تالین از 
نزدیک ش��اهد رقابت های جوانان جهان بود در دیدار با محمداس��د 
مسجدی، سرپرست دبیری فدراس��یون کشتی ایران نسبت به عدم 
پرداخت بدهی های فدراس��یون گالیه کرد و گفت که اگر بدهی ها 
طبق توافق پرداخت نش��ود، اتحادیه جهانی به تیم های ملی کشتی 
آزاد و فرنگی بزرگس��االن ای��ران اجازه حضور در مس��ابقات جهانی 
2019 قزاقستان را نخواهد داد. پیش از این بهروز نعمتی، سرپرست 
وقت فدراسیون کشتی در سفر به سوئیس و در دیداری که با اللوویچ 
داشت به رئیس اتحادیه جهانی کشتی قول داده بود بدهی ها به صورت 

قسط بندی و در چند مرحله پرداخت شود. گفته می شود فدراسیون 
کشتی ایران چیزی حدود 4 میلیارد تومان به اتحادیه جهانی بدهی 
دارد که نعمتی متعهد شده بود در هر مرحله 20 هزار یورو به اتحادیه 
جهانی پرداخت شود. با توجه به مشکالت انتقال پول، قرار بود در هر 
اعزام جهانی کشتی ایران 20 هزار یورو به صورت نقد در اختیار اتحادیه 
جهانی قرار دهد که در دو اعزام اخیر نوجوانان و جوانان آزاد و فرنگی این 
اتفاق رخ نداد و فدراسیون کشتی حتی برای اعزام تیم ها با مشکالت 
زیادی مواجه بود. به دنبال این تهدید علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون 
کشتي کشورمان با اشاره به اینکه اجازه نمی دهد کشتي ایران محروم 
شود، گفت: »با سلطانی فر جلسه مفصلی داشتیم. توضیحات کامل را 
به وزیر ورزش و داورزنی دادم. فدراسیون بدهی های فراوانی دارد که 
به موقع درباره آن به مردم گزارش می دهیم تا بدانند ما کش��تی را با 
چه وضعیتی تحویل گرفتیم. تصمیمات الزم اتخاذ شده و نامه نگاری 

خواهیم کرد. اجازه نمی دهیم اتفاق بدی برای کشتی ایران بیفتد.«

سایه تهدید اتحادیه جهاني روي سر کشتي ایران 
دبیر: اجازه نمی دهیم محروممان کنند

پرویز ه��ادی،       چهره
دارن��ده مدال 
برنز مسابقات جهانی 201۸ بوداپست با اشاره 
به نزدیک بودن مسابقات جهانی که مسابقات 

کسب سهمیه المپیک نیز محسوب می شود، 
تأکید می کند که کش��تی بیش از گذش��ته به 
حمایت مس��ئوالن نیاز دارد: »ی��ک ماه دیگر 
مسابقات جهانی را در پیش داریم. رقابت هایی 
که به لحاظ کسب سهمیه المپیک میدان خیلی 
مهمی اس��ت، اما در ح��ال حاضر فض��ا اصاًل 
المپیکی نیست. امیدوارم از این به بعد به کشتی  
بیشتر توجه کنند تا با توجه به مسابقات مهمی 
که سال آینده در پیش داریم نه تنها من، بلکه 
تمام کش��تی گیران با خیال راح��ت بتوانند به 
تمرینات بپردازند.« نفر اول سنگین وزن انتخابی 
تیم ملی با توجه به حرف ه��ای معاون وزیر در 
خصوص پرداخت حقوق ورزشکاران گفت که 
خبری از حقوق نیست: »معموالً انتخابی که 
برگزار  می ش��د از این انتخابی تا مس��ابقه 
انتخابی بعدی، حقوق ماهانه می گرفتیم 
که چیزی در حدود 2/5 میلیون تومان بود 
و این رقم را فدراسیون پرداخت می کرد، 
اما فعاًل که از حقوق خبری نیست. ما درآمد 
دیگری غیر از کش��تی نداری��م و زندگی مان با 
همان پاداش هایی که بع��د از مدال می دهند، 
می گذرد. سال گذشته هم به جای سکه، پول 
دادند. ان ش��اءاهلل که مس��ئوالن در این مورد 

تصمیمات خوبی بگیرند.«

ما
سی

ا و 
صد

ی | 
بر

ا اک
رض

علی


